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ΜΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ MΙΚΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ
ΣΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΤΟ ΛΟΥΚΕΤΟ
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού τον Μάιο

Βραχυπρόθεσμα
μέτρα
για την αντιμετώπιση
νέας έξαρσης του
κορωνοϊού ανακοίνωσε
η Κομισιόν

σελ.8

Κ 2239

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

σελ. 2

Χειροπέδες σε 32χρονο με 125
γραμμάρια ηρωίνης στα Άνω Λιόσια

Άγνωστοι «μπούκαραν» στο
αεροδρόμιο Ελευσίνας
σελ.3

Έκοψαν την
περίφραξη και
αφαίρεσαν από
αποθήκη διάφορα
εργαλεία

σελ. 2

Παιδικοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠμεΑ:

Από την Παρασκευή και ηλεκτρονικά οι αιτήσεις

Κοινωνικός Τουρισμός:

σελ. 7

Συνάντηση Τ. Θεοδωρικάκου
με τον υφυπουργό Ανάπτυξης
της Γερμανίας N. Barthle

Συζητήθηκαν οι καιν οτομίες
που περιλαμβάν ον ται στο πρόγραμμα του Υ ΠΕΣ
για την Αυτοδιοίκηση «Αν τών ης Τρίτσης»

Έτοιμοι οι πίνακες με τους δικαιούχους -Τι θα περιλ αμβάνουν

ΕΝΦΙΑ: Σε 8 δόσεις οι νέες πληρωμές

σελ. 9
σελ. 5

σελ. 3
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
AΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Αντωνάρας Δημήτριος Γ.

28ης Οκτωβρίου 49, 2105571663

ΜΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ MΙΚΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ
ΣΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΤΟ ΛΟΥΚΕΤΟ

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού τον Μάιο

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Σαμπάνης Σπυρίδων Α.

Περικλέους 40 & Κοντούλη, 2105547581
ΜΑΝΔΡΑ

Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.
Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Σανιδά Χρυσούλα Δ.Λεωφόρος Φυλής 47, Φυλή Χασιά, 2102411522
ΧΑΪΔΑΡΙ

Σακόπουλος Θεόδωρος Κ.

Παπανδρέου Γεωργίου Χαϊδάρι Δάσος Χαϊδαρίου, 2105813912

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25,29
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Ηλιοφάνεια και η
θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ιερομάρτυρος Αθην ογέν ους και των συν
αυτώ, Μάρτυρος Φαύστου, Των εν Πισιδία
15.000 αγίων Μαρτύρων

ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
τηλ.: 6977982173
Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6908604269
Συνδρομές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000
20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

Μ

ια στις τρεις μικρές εταιρείες παγκοσμίως υποχρεώθηκε να προχωρήσει σε
απολύσεις για να μην βάλει λουκέτο στη
διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού τον Μάιο,
όπως προκύπτει από έρευνα που δόθηκε σήμερα
στη δημοσιότητα και υπογραμμίζει πόσο σφοδρά
έχει πλήξει η υγειονομική κρίση την παγκόσμια
οικονομία.
Σχεδόν το 26% των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που ερωτήθηκαν στην έρευνα του
Facebook, σε συνεργασία με τον Οργανισμό
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και την
Παγκόσμια Τράπεζα, απάντησε ότι έκλεισε κατά
το διάστημα Ιανουαρίου-Μαϊου 2020. Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι από 30.000 επικεφαλής μικρών επιχειρήσεων από πάνω από 50
χώρες.
Από τις επιχειρήσεις εκείνες που παρέμεναν σε
λειτουργία όταν διενεργήθηκε η έρευνα, στο διάστημα 28-31 Μαϊου, σχεδόν δύο στις τρεις επικαλέστηκαν λιγότερες πωλήσεις κατά τις 30 ημέρες
που προηγήθηκαν σε σχέση με έναν χρόνο πριν.
Για την αντιμετώπιση αυτού το οποίο η έρευνα
χαρακτηρίζει «πρόκληση μιας ζωής», το ένα
τρίτο των μικρότερων επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα και που λειτουργούσαν στο
διάστημα που διενεργήθηκε η έρευνα, απάντησανότι είχαν προχωρήσει σε μείωση του προσωπικού τους.

«Η πανδημία του κορωνοϊού δεν είναι απλά μια
επείγουσα κατάσταση για την δημόσια υγεία.
Είναι επίσης και μια οικονομική κρίση, η οποία
πλήττει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις εξαιρετικά
ισχυρά», σύμφωνα με την έκθεση.
Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτουν
σελίδα στο Facebook συμμετείχαν στην έρευνα
αυτή. Η πανδημία υποχρέωσε τις κυβερνήσεις σε
όλον τον κόσμο να επιβάλουν καραντίνα αυτή
την χρονιά καταρρακώνοντας την οικονομική
δραστηριότητα και βυθίζοντας κάποιες οικονομίες στην ύφεση.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ανακοίνωσε τον Ιούνιο ότι αναμένει συρρίκνωση της
παγκόσμιας παραγωγής κατά 4,9% μέσα στο
2020.
Η έρευνα αναφέρει ότι οι τομείς (της οικονομίας)
που επικεντρώνονται στον καταναλωτή επλήγησαν περισσότερο.
Περίπου το 54% των επιχειρήσεων του τομέα
του τουρισμού και 47% των μικρότερων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
φιλοξενίας και της διοργάνωσης εκδηλώσεων
απάντησαν ότι ήταν κλειστές την περίοδο που
διενεργήθηκε η έρευνα..
Οι επιχειρήσεις των οποίων επικεφαλής είναι
γυναίκες ήταν πιθανότερο να είναι κλειστές εκείνη
την περίοδο σε σχέση με τις επιχειρήσεις με επικεφαλής άνδρες.

Άγνωστοι «μπούκαραν» στο αεροδρόμιο Ελευσίνας
Έκοψαν την περίφραξη και αφαίρεσαν από αποθήκη διάφορα εργαλεία

Άγνωστοι «μπουκαδόροι » ει σήλθαν
στο Αεροδρόμιο της
Ελευσίνας (112 Π.Μ.)
το περασμένο Σάββατο, αφού έκοψαν την
περίφραξη.
Συγκεκρι μένα
οι
δράστες, των οποίων
ο αριθμός παραμένει
άγνωστος,
μπήκαν
στη μονάδα και αφαίρεσαν από αποθήκη διάφορα εργαλεία.

Το συμβάν διερευνάται.

Να σημειωθεί ότι
τα κλοπι μαί α δεν
εί ναι υλι κό της
Πολεμι κής Αεροπορί ας αλλά μι ας
ιδιωτικής εταιρείας
η οποία τη συγκεκρι μένη περί οδο
εκτελεί έργα στον
χώρο του αεροδρομίου.

θριάσιο-3
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Χειροπέδες σε 32χρονο με 125
γραμμάρια ηρωίνης στα Άνω Λιόσια

«Λαβράκι» της ομάδας ΔΙΑΣ Δυτικής Αττικής

Χειροπέδες από τους αστυν ομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ Δυτικής Αττικής
σε 32 χρον ο Ιραν ό έπειτα από τυχαίο έλεγχο στα Άν ω Λιόσια.
Το περιστατικό εξελίχθηκε στη Λεωφόρο Φυλής, όταν άν δρας φερόμεν ος ύποπτα κίν ησε τις υποψίες των αστυν ομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ
Δυτικής Αττικής.
Ο ύποπτος, ηλικίας 32 ετών με καταγωγή από το Ιράν , κατά τη διάρκεια του ελέγχου από τους αστυν ομικούς, διαπιστώθηκε ότι κατείχε
παράν ομα 125,4 γραμμάρια ηρωίν ης.
Αμέσως συν ελήφθη και ακολουθήθηκε η προβλεπόμεν η διαδικασία
του αυτοφώρου οδηγούμεν ος στο A.T. Φυλής.

ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΗΜΕΙΑ

Εργασίες συντήρησης οδοστρώματος
στην Παραλία Ασπροπύργου

Εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Οδοποιίας του Δήμου Ασπροπύργου
με μέριμνα του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Α. Παπαδόπουλου και
του Προέδρου του Συλλόγου
Κατοίκων Παραλίας Ασπροπύργου
κ. Αντ. Κοναξή προχώρησαν σε
εργασί ες συντήρησης του οδοστρώματος σε σημεία που είχε
υποδεί ξει ο Σύλλογος επί των
οδών Παναθηναίων, Αγ. Αναργύρων, Κ. Παλαιολόγου, Αρκαδίας (διαρροή ΕΥΔΑΠ), Γ. Σεφέρη... ενώ τις
επόμενες ημέρες θα γίνουν ανάλογες εργασίες στα σημεία που με
νεότερο έγγραφο του έχει υποδείξει ο Σύλλογος Παραλίας (Η.
Βενέζη, Μακεδονί ας, Ομήρου,
25ης Μαρτίου κ.α.).

Συνάντηση Τ. Θεοδωρικάκου με τον υφυπουργό
Ανάπτυξης της Γερμανίας N. Barthle

Μηχανογραφικό 2020:

Παράταση έως τις 20 Ιουλίου

Συζητήθηκαν οι καινοτομίες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα
του ΥΠΕΣ για την Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης»

Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος συναντήθηκε
χθες με τον υφυπουργό Ανάπτυξης
της Γερμανίας κ. Norbert Barthle.

Οι δύο υπουργοί είναι υπεύθυνοι
για την Ελληνογερμανική Συνέλευση
και στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκε η
προετοι μασί α Συνδι άσκεψης, τον
προσεχή Νοέμβριο, στο Δήμο της
Αθήνας, θέμα για το οποίο ο κ. Θεοδωρικάκος είχε επικοινωνία με τον
Δήμαρχο Αθηναίων κ. Κ. Μπακογιάννη.
Συζητήθηκε, επίσης, η προετοιμασία κοινών δράσεων στο πλαίσιο
της ΔΕΘ, όπου φέτος τιμώμενη χώρα θα είναι η
Γερμανία.
Ο κ. Barthle έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και
ενημερώθηκε για τις καινοτομίες που περιλαμβά

νονται στο πρόγραμμα του ΥΠΕΣ για την Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» και ιδιαίτερα για
τους άξονες που αφορούν το περιβάλλον και την
ανάπτυξη.

Τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών
Εξετάσεων για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, ανακοίνωσε
το υπουργείο Παιδείας.
Μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, η ειδική εφαρμογή θα
κλείσει και θα αρχίσει ο έλεγχος και η επεξεργασία των
προτιμήσεων των υποψηφίων, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου.
Για την υποστήριξη της υποβολής του Μ.Δ., όλα τα ΓΕΛ
και ΕΠΑΛ (ανεξάρτητα από την προγραμματισμένη
εφημερία) θα λειτουργήσουν επιπλέον τη Δευτέρα 20-72020, τελευταία ημέρα υποβολής.
Αυτή την ημέρα, οι υποψήφιοι θα μπορούν να αποκτήσουν κωδικό ασφαλείας (αν δεν πρόλαβαν ή αν τον έχασαν) ή/και να αναιρέσουν το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ.,
για να οριστικοποιήσουν αμέσως εκ νέου ένα άλλο Μ.Δ.

4-θριάσιο

Καταργούνται, συγχωνεύονται,
υποβιβάζονται 112 Δημοτικά και
Νηπιαγωγεία

« Υ ποβιβασμοί, καταργήσεις, συγχ ων εύσεις Δημοτικών
Σχ ολείων και Νηπιαγωγείων 2020-2021» είν αι το αν τικείμεν ο Κοιν ής Απόφασης των Υ πουργείων Οικον ομικών και Παιδείας & Θρησκευμάτων , που δημοσιεύθηκε
στην Εφημερίδα της Κυβερν ήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’
2813/13.7.20).Με αυτήν :
-καταργούν ται 26 Σχ ολικές Μον άδες,

- συγχ ων εύον ται 33 Σχ ολικές Μον άδες,
- υποβιβάζον ται 53 Σχ ολικές Μον άδες,

Στο σώμα της ΚΥ Α και συγκεκριμέν α στο σημείο 27
αυτής (σελ. 28114 και 28115 του ΦΕΚ) αν αφέρον ται οι
Αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων πλήθους Δήμων ,
οι οποίες προηγήθηκαν της έκδοσής της.

Να σημειωθεί ότι από την ΚΥ Α προκαλείται για τη μεταφορά μαθητών δαπάν η επί των προϋπολογισμών των
Περιφερειών για το τρέχ ον και για καθέν α από τα επόμεν α οικον ομικά έτη, όπως αν αλυτικότερα οι δαπάν ες
των Περιφερειών αν αλύον ται στο σημείο 32 της ΚΥ Α
(σελ. 28116 του ΦΕΚ).

ΓΑΜΟΣ

Ο ΑΚΑΡΕΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΕΛΛΙΑ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ
ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ: “Όχι” στη συγχώνευση με το κτηματολογικό γραφείο Αχαρνών

θριάσιο-5

Ψήφισμα για τη δημιουργία Αυτοτελούς Κτηματολογικού Γραφείου στο Ίλιον

Τ

ο Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του
την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020,
ενέκρινε ομόφωνα το ψήφισμα για τη
δημιουργία Αυτοτελούς Κτηματολογικού
Γραφείου στο Ίλιον και έχει ως κατωτέρω:
«Να μην εφαρμοστεί ο Ν. 4514/2016
που προβλέπει τη συρρίκνωση των
κτηματολογικών γραφείων και την
κατάργηση των υποθηκοφυλακείων.

Ο Νόμος 4514/2016 προβλέπει όπως
το κτηματολογικό γραφείο που λειτουργεί
στο Ίλιον καταργηθεί και μεταφερθεί –
συγχωνευθεί με το κτηματολογικό γραφείο Αχαρνών.

Σήμερα το Κτηματολογικό Γραφείο
Ιλίου εξυπηρετεί τους Δήμους Πετρούπολης, Ιλίου και Αγ.ΑναργύρωνΚαματερού και η μετεγκατάστασή του θα
δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα, όχι
μόνο στους κατοίκους των Δήμων, αλλά
και στους δικηγόρους όπου η εξυπηρέτησή τους θα είναι δύσκολη και χρονοβόρα λόγω έλλειψης προσβασιμότητας,
δυσκολίας μετακίνησης και μη υπάρχουσας υποδομής.

Δήμους Πετρούπολης, Ιλίου και
Αγ. Αναργύρων Καματερού.

Η κοινωνία δεν εξυπηρετείται με αυτήν
την οργάνωση.

O Δήμος μας γίνεται δέκτης έντονων
παραπόνων για τη κακή κτηματογράφηση, τις ελλείψεις σε καταχωρήσεις που
τους αποκλείει από την αξιοποίηση της
περιουσίας τους και τις επιβαλλόμενες
πρόσθετες δαπάνες για τη διεκπεραίωση
των υποθέσεών τους (δικαστήρια, μηχανικοί κ.λ.π.).

Για να κάνει τη δουλειά του σήμερα
ένας δικηγόρος, ένας πολίτης, ένας
μηχανικός πρέπει να πάει στο κτηματολογικό γραφείο ή στο υποθηκοφυλακείο
και να λύσει την υπόθεση του. Αυτό δεν
μπορεί να γίνει με ένα κτηματολογικό
γραφείο στις Αχαρνές που θα εξυπηρετεί
και τους Δήμους Ιλίου, Πετρούπολης, Αγ.
Αναργύρων – Καματερού, ο συνολικός
αριθμός των κατοίκων ξεπερνά τις
206.301.

Για να εφαρμοστεί ο Ν. 4514/2016
απαιτείται ηλεκτρονική βάση δεδομένων
και υλικοτεχνικός εξοπλισμός που δεν
υπάρχει, όταν ακόμα και το δημόσιο δεν
έχει ξεκαθαρίσει την περιουσία του. Είναι
αναγκαία η ηλεκτρονική αναβάθμιση του
σημερινού Κτηματολογίου στη βάση του

Έτσι λοιπόν
ΖΗΤΑΜΕ

δηλαδή στη Κεντρική Διεύθυνση ώστε η
προσβασιμότητα και οι συναλλαγές να
είναι ασφαλείς.
Δεν μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα
πρακτικά καθώς απαιτεί την προμήθεια
πρώτα της απαραίτητης υποδομής (ηλεκτρ. εξοπλισμό, εκπαίδευση προσωπικού
κ.λπ.)

Το Υποθηκοφυλακείο – Κτηματολογικό
Γραφείο Ιλίου στελεχώνεται σήμερα από
προσωπικό με εμπειρία πάνω από είκοσι (20) έτη και διευθύνεται από Νομικό με
τριακονταετή υπηρεσία.
Δηλαδή διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις
να λειτουργήσει ως αυτοτελές Κτηματολογικό Γραφείο που να εξυπηρετεί τους

Τη
δημιουργία
αυτοτελούς
Κτηματολογικού Γραφείου στο
Ίλιον Αττικής, με πλήρη στελέχωση
ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια και
εύρυθμη, για τις ανάγκες του κοινού, λειτουργία του .»
Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί:

Στην Βουλή των Ελλήνων
Στην Γενική Γραμματεία Νομικών &
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Ελληνικό Κτηματολόγιο
Στον τοπικό τύπο
Στο διαδίκτυο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

ΕΝΦΙΑ: Σε 8 δόσεις οι νέες πληρωμές
Πλέον , δίν εται η δυν ατότητα για
πληρωμή του ΕΝΦΙΑ σε οκτώ
δόσεις,
σύμφων α
με
ν έο
ν ομοσχ έδιο που ψηφίστηκε στη
Βουλή.
Ο ΕΝΦΙΑ μπορεί ν α εξοφληθεί
πλέον σε οκτώ δόσεις, εν ώ όταν
ο φόρος που οφείλεται με βάση
την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπ αξ,
π αρέχ εται
έκπτωση 2%, αν αφέρει το ν έο
ν ομοσχ έδιο.
Έτσι, κοιν οποιήθηκε το κείμεν ο
του ν ομοσχ εδίου που έχ ει ψηφιστεί στη Βουλή και φέρει τον τίτλο

«Εταιρική
διακυβέρν ηση
αν ων ύμων εταιρειών , σύγχ ρον η
αγορά κεφαλαίου, εν σωμάτωση
στην ελλην ική ν ομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπ αϊκού Κοιν οβουλίου και του
Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή
του
Καν ον ισμού
(ΕΕ)
2017/1131 και άλλες διατάξεις».
Ειδικά για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ν ομικών
προσώπων και ν ομικών ον τοτήτων , των οποίων η προθεσμία
υποβολής παρατάθηκε με την υπ.
αρ. Α.1156/2020 απόφαση του

Υ φυπουργού Οικον ομικών μέχ ρι
την 29η Ιουλίου 2020, η πρώτη
δόση καταβάλλεται μέχ ρι την
τελευταία εργάσιμη ημέρα του
μην ός Ιουλίου του 2020 και η καθεμία από τις επόμεν ες μέχ ρι την
τελευταία εργάσιμη ημέρα των
επτά (7) επόμεν ων μην ών .
Ειδικά για το έτος 2020, εφόσον
η π ράξη π ροσδιορισμού του
φόρου εκδοθεί εν τός του Σεπτεμβρίου 2020, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχ ρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και η τελευταία μέχ ρι
και τις 26 Φεβρουαρίου 2021

Θανάσης Λεβέντης

Καθηγητής Νευροχειρουργικής
Δέχεται κάθε Τρίτη & Πέμπτη
12:00-14:00 στο Αττικό Πολυιατρείο
(Πρώην Ιωνία) Χατζηδάκη 40 &
Πάγκαλου - Ελευσίνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
6932439508 & 210 5545994

6-θριάσιο
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Προχωράει η επέκταση του επιβατικού λιμένα στον Πειραιά

Η

επέκταση του λιμαν ιού του Πειραιά, έργο
προϋπολογισμού άν ω των 100 εκατ. ευρώ
π ου συμπ εριελήφθη στη σύμβαση π αραχ ώρησης του ΟΛΠ με το Δημόσιο ως υποχ ρεωτική
επέν δυση, βρίσκεται σε εξέλιξη παρά κάποιες αν τιδράσεις που έχ ουν οδηγήσει ορισμέν α θέματα, όπως
η απόθεση των βυθοκορημάτων , στο Συμβούλιο της
Επικρατείας. Θέματα που δεν αν αμέν εται ν α δημιουργήσουν πρόβλημα στην ολοκλήρωσή του, αν εξάρτητα αν απαιτηθούν προσαρμογές, εκτιμούν πηγές της
αγοράς.
Η ολοκλήρωσή του τοποθετείται στα τέλη του 2022,
λίγο δηλαδή πριν από την εκτιμώμεν η ολική επαν αφορά του κλάδου μετά το πλήγμα της παν δημίας, προσθέτουν . Συγχ ρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Αν άπτυξης μέσω του άξον α
προτεραιότητας 7 του Περιφερειακού Επιχ ειρησιακού
Προγράμματος Αττικής 2014-2020. «Η χ ρηματοδοτική
στήριξη της Ε.Ε. αν ταν ακλά τα οικον ομικά οφέλη που
θα ξεκλειδώσουν τα επόμεν α χ ρόν ια και τη σημασία
του έργου για την ελλην ική τουριστική βιομηχ αν ία»,
εξηγούν κύκλοι της λιμεν ικής βιομηχ αν ίας.
Η προνομιούχος γεωγραφική θέση που κατέχει
η ευρύτερη περιφέρεια του Πειραιά αλλά και το
πλήθος αρχαιολογικών χώρων της χώρας και
των νησιών του Αιγαίου, θα μπορούσαν να καταστήσουν το μεγάλο λιμάνι τον κύριο τερματικό
σταθμό κρουαζιέρας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου (κέντρο αναχωρήσεων και τερματισμού των κρουαζιερόπλοιων – Home Port),
γεγονός που θα σήμαινε σημαντικότατα οφέλη
άμεσα και έμμεσα για τον λιμένα, την ευρύτερη
περιοχή και την εθνική οικονομία.

Αυτό έχ ουν άλλωστε επισημαίν ει επαν ειλημμέν ως
οι μεγάλες πολυεθν ικές. Ο στόχ ος αυτός μπορεί ν α
επιτευχ θεί μόν ο με την κατασκευή των απαιτούμε-

ν ων υποδομών για την εξυπηρέτηση των σύγχ ρον ων κρουαζιερόπλοιων , τον ίζουν με κάθε ευκαιρία οι
ειδικοί.
Η ΟΛΠ Α.Ε. έχ ει συν τάξει όλα τα απαραίτητα τεχ ν ικά και περιβαλλον τικά σχ έδια για το έργο «Επέκταση
Επιβατικού Λιμέν α». Αυτό το έργο αρχ ικά εγκρίθηκε
περιβαλλον τικά το 2013. Ο ΟΛΠ συν έταξε έν α ν έο
Περιβαλλον τικό Σχ έδιο για ν α συμπεριλάβει όλες τις
εργασίες του έργου, το οποίο εγκρίθηκε από το υπουργείο Περιβάλλον τος και Εν έργειας. Επιπλέον , ο
ΟΛΠ συν έταξε έν α τεχ ν ικό περιβαλλον τικό σχ έδιο για
αυτό το έργο, καθορίζον τας όλη τη βασική λειτουργία
του εργοταξίου κατασκευών , όπως μον άδα παραγωγής σκυροδέματος, περιοχ ή κατασκευής caisson,
χ ώρος φόρτωσης πλωτής φορτηγίδας κ.λπ., το οποίο

υποβλήθηκε επίσης στη Διεύθυν ση Περιβαλλον τικής
Αδειοδότησης και εγκρίθηκε. Τέλος, σύμφων α με τους
περιβαλλον τικούς όρους του 2013, η ΟΛΠ Α.Ε. συν έταξε μια «Εκθεση Δεδομέν ων Κυκλοφορίας», η οποία
προσδιορίζει την καθημεριν ή κυκλοφορία φορτηγών
αυτοκίν ητων για τις αν άγκες του έργου. Σημειών εται
επ ίσης ότι η διαχ είριση έργων κατασκευής και
συν τήρησης λιμεν ικών εγκαταστάσεων περιλαμβάν εται στο πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης ISO 9001:
2015 (Διαχ είριση Ποιότητας) και της πιστοποίησης
ISO 14001: 2015 (Περιβαλλον τική Διαχ είριση), είτε
πρόκειται για συγχ ρηματοδοτούμεν α έργα είτε όχ ι. Για
την υλοποίηση αυτού του έργου, η ΟΛΠ Α.Ε. είν αι
πιστοποιημέν η κατά το πρότυπο ISO 9001: 2015
(Διαχ είριση Ποιότητας) και κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ
1429: 2008 (Διαχ ειριστική Επάρκεια). Η εισηγμέν η
ΟΛΠ Α.Ε., ως ώφειλε, όταν εκδόθηκαν οι απαραίτητες
εγκρίσεις και άδειες ξεκίν ησε την κατασκευή του
έργου τον Φεβρουάριο παν ηγυρικά παρουσία των
υπουργών Ναυτιλίας και Τουρισμού, του δημάρχ ου
Πειραιά και του περιφερειάρχ η Αττικής.

Σύμφων α με τους ειδικούς, η υλοποίηση του έργου
θα προσδώσει υψηλότατο βαθμό ασφάλειας στη μεταφορά επιβατών , συμβατό και με τις ν έες υγειον ομικές
απαιτήσεις που έφερε η παν δημία αλλά και συν θηκών
άν εσης. Παράλληλα μπορεί ν α οδηγήσει στη βελτίωση
της εικόν ας του λιμέν α και της πόλης του Πειραιά,
μέσω της επαν άχ ρησης εγκαταλελειμμέν ων κτιριακών
εγκαταστάσεων , της αν άδειξης των αρχ αιολογικών
χ ώρων και μν ημείων εν τός και σε γειτν ίαση με τον
λιμέν α.

Χαϊδάρι: Ολοκληρώθηκε το Φεστιβάλ
Νέων Καραγκιοζοπαιχτών
στην Πλατεία Δημαρχείου.

Στο Χαϊδάρι ολοκληρώθηκε το Φεστιβάλ Νέων Καραγκιοζοπαιχτών στην
Πλατεία Δημαρχείου , κλείνοντας την αυλαία του την Παρασκευή 10 Ιουλίου.
Πολλοί μικροί Χαϊδαριώτες, αλλά και αρκετοί μεγαλύτεροι σε ηλικία φίλοι
του Θεάτρου Σκιών, παρακολούθησαν στην Πλατεία Δημαρχείου
Χαϊδαρίου παραστάσεις των Αντώνη Βρεττού, Δημήτρη Δημόπουλου,
Γιώργου Ευαγγελάτου, Λευτέρη Παπαελευθερίου και το αφιέρωμα στον
Καραγκιοζοπαίχτη Γιάννη Νταγιάκο, μαθητή του Ευγένιου Σπαθάρη.

Η επόμεν η παράσταση Θεάτρου Σκιών στο Χαϊδάρι είν αι την Κυριακή
19 Ιουλίου στην Πλατεία Ειρήν ης στο Δαφν ί.

θριάσιο-7
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Παιδικοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠμεΑ:
Από την Παρασκευή και ηλεκτρονικά οι αιτήσεις
Με την εξαιρετικά καινοτόμο διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης, ξεκινά

την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020, η
Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», που αφορά στους Παιδικούς Σταθμούς καθώς και στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ μεΑ, για το σχολικό έτος 2020-2021.
Ο συνολικός προϋπολογισμός αποτελεί εξ ολοκλήρου δημόσια δαπάνη και ανέρχεται σε
279 εκατομμύρια ευρώ.
Με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα
της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr - paidikoi.eetaa.gr) αποφεύγονται πλέον για τους
πολίτες τα γνωστά προβλήματα των περασμένων ετών.

Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων (κωδικών Taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οι ή αυτοαπασχολούμενες/οι) και οι άνεργες/οι.
Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή, οικονομική κατάσταση (οικογενειακό
εισόδημα) και η κατάσταση απασχόλησης.
Εξαιρούνται των ανωτέρω περιορισμών (ύψος οικογενειακού εισοδήματος, κατάσταση
απασχόλησης και οικογενειακής κατάστασης) τα προς φιλοξενία ΑμεΑ.
Οι ενδιαφερόμενες/οι εφόσον επιλεγούν, λαμβάνουν «Αξία Τοποθέτησης» (voucher)
προκειμένου οι ίδιες/οι να επιλέξουν το Φορέα/Δομή που επιθυμούν να φιλοξενηθεί το
τέκνο τους.

Σταϊκούρας: Υπό εξέταση η παράταση των
μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στον τουρισμό

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Παράταση Διαβούλευσης
επι του σχεδίου του ΥΠΕΝ
Σας εν ημερών ουμε ότι η καταληκτική ημερομην ία κατάθεσης, προτάσεων /παρατηρήσεων επί του σχ εδίου αν άπλασης για το «Σχ έδιο Ολοκληρωμέν ης Προσβασιμότητας
και Παρεμβάσεις για την εν ίσχ υση της βαδισιμότητας και του ποδηλάτου στο Δήμο
Ελευσίν ας στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης 2021», παρατείν εται
έως και την 31η Ιουλίου 2020, προκειμέν ου ν α διασφαλιστεί η κατά το δυν ατόν
μεγαλύτερη συμμετοχ ή φορέων στη διαδικασία κατάθεσης προτάσεων /παρατηρήσεων
επί του σχ εδίου αν άπλασης.
Το σχ έδιο με τα συν ημμέν α αρχ εία είν αι αν αρτημέν ο στον σύν δεσμο :
https://elef sina.gr/el/content/diav ouleusi-sxediou-y pen όπου οι εν διαφερόμεν οι
μπορούν ν α καταθέτουν τις προτάσεις/ παρατηρήσεις τους.

μικών , από την Επιστρεπτέα Ι και
Επιστρεπτέα ΙΙ έχ ουν ως τώρα λάβει
κρατικές εν ισχ ύσεις 96.000 επιχ ειρήσεις. Ειδικά στη β΄ φάση του

Προγράμματος μάλιστα, δικαιούχ οι
της βοήθειας καθίσταν ται κατά κύριο
λόγο επιχ ειρήσεις από τα ν ησιά, όπως
αν έφερε ο κ. Σταϊκούρας.

«Παράθυρο» για την παράταση των
μειωμέν ων συν τελεστών ΦΠΑ στο
τουριστικό πακέτο, εάν χ ρειαστεί,
άφησε ο υπουργός Οικον ομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλών τας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Σημειών εται πως ο μειωμέν ος ΦΠΑ
από το 24% στο 13% για την περίοδο
1 Ιουν ίου - 31 Οκτωβρίου 2020 ισχ ύει
για μεταφορές, εισιτήρια των κιν ηματογράφων , καφέ και μη αλκοολούχ α
ποτά, αλλά και για το τουριστικό πακέτο από 80/20 (80% με 13% και 20% με
24%) σε 90/10.

Επίσης ο υπουργός Οικον ομικών
προαν ήγγειλε μικρή παράταση στην
προθεσμία για την οριστικοποίηση
των δηλώσεων από τους δικαιούχ ους
της επιστρεπτέας προκαταβολής ΙΙ, η
οποία λήγει σήμερα.

Όπως τόν ισε η κυβέρν ηση θέλει ν α
δώσει χ ρόν ο σε π ερίπ ου 20.000
δικαιούχ ους που δεν έχ ουν ακόμα
οριστικοποιήσει τις αιτήσεις τους για
ν α πληρωθούν .

Παράλληλα, θα βοηθήσει και τις
επιχ ειρήσεις ν α διορθώσουν τα λάθη
που είχ αν κάν ει στην αρχ ική φάση
εκδήλωσης εν διαφέρον τος.
Σύμφων α με τον υπουργό Οικον ο-

Ο υπουργός Οικον ομικών ξεκαθάρισε ότι φέτος όχ ι μόν ο δεν σχ εδιάζεται
αύξηση φόρων , αν τίθετα αν άλογα με
την πορεία της οικον ομίας, θα αξιολογηθεί η π ροσωριν ότητα των
μειώσεων φόρων σε τομείς όπως σιν εμά.
Σύμφων α μάλιστα με πληροφορίες,
το υπουργείο Οικον ομικών εξετάζει το
εν δεχ όμεν ο η μείωση του εν οικίου
40% ν α επεκταθεί στο τουριστικό
εποχ ικό εμπόριο για τους μήν ες Ιούλιο
και Αύγουστο.

Αν αφορικά με τα αν αδρομικά των
συν ταξιούχ ων ο υπουργός Οικον ομικών παρέπεμψε στην αν ακοίν ωση
του υπουργείου Εργασίας και λέγον τας
ότι το ότι αυτό που έχ ει πρώτα
σημασία είν αι η εισήγηση που το υπουργείο θα κάν ει, εν ώ οι αποφάσεις σε
δημοσιον ομικό πεδίο θα ληφθούν στη
συν έχ εια με βάση τις δυν ατότητες της
οικον ομίας.
Επαν έλαβε ωστόσο ότι οι αποφάσεις των δικαστηρίων γίν ον ται σεβαστές.
«Όταν είμαστε έτοιμοι θα τοποθετηθούμε επίσημα» επισήμαν ε.

Τέλος δεν επιβεβαίωσε το αν θα
δοθεί ν έα παράταση το περιθώριο
υποβολής φορολογικών δηλώσεων .
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Βραχυπρόθεσμα μέτρα

για την αντιμετώπιση νέας έξαρσης του
κορονοϊού ανακοίνωσε η Κομισιόν

Μ

ε στόχο την αντιμετώπιση
νέας πιθανής έξαρσης του
κορονοϊού, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή παρουσίασε σήμερα
άμεσα βραχυπρόθεσμα μέτρα για
την ενίσχυση της ετοιμότητας στον
τομέα της υγείας.
«Τώρα γνωρίζουμε περισσότερα
για τον ιό. Περισσότερα για τον
αντίκτυπό του. Αλλά δεν γνωρίζουμε τα πάντα ακόμα» ανέφερε ο
Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και Επίτροπος για την
Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής και τόνισε ότι «καθήκον
μας είναι να παραμένουμε σε
εγρήγορση και να δρούμε προληπτικά».
Ο Μαργαρίτης Σχοινάς επεσήμανε ότι «το σύνολο των μέτρων
στοχεύει στην αντιμετώπιση περαιτέρω ενδεχόμενων εστιών του
COVID-19».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «Με
βάση τα διδάγματα των τελευταίων
μηνών, σχεδιάζουμε για το μέλλον
ώστε να αποφύγουμε τους
αυτοσχεδιασμούς, με ενίσχυση της
ετοιμότητάς μας σε όλα τα μέτωπα, διαφύλαξη της ενιαίας αγοράς
και των βασικών ελευθεριών της

και διευκόλυνση της πορείας προς
την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη σε ολόκληρη την ΕΕ».
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι δράσεις προτεραιότητας
για τις εθνικές αρχές και τους
οργανισμούς της ΕΕ είναι οι εξής:
• Αύξηση της κάλυψης των εξετάσεων, της ιχνηλάτησης επαφών και
της επιτήρησης από τους φορείς
δημόσιας υγείας, ώστε να χαρτογραφούνται οι συρροές κρουσμάτων και να περιορίζεται η εξάπλωση επιδημικών εξάρσεων.

• Διασφάλιση της ομαλής παροχής
μέσων ατομικής προστασίας,
φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών
προϊόντων μέσω μηχανισμών
όπως οι συμφωνίες κοινής προμήθειας έκτακτης ανάγκης και τα
στρατηγικά αποθέματα της ΕΕ.

• Διατήρηση ταχείας κινητοποίησης
στον τομέα της δημόσιας υγείας,
χωρίς παραμέληση άλλων τομέων
της υγείας, μεταξύ άλλων με τη
χρηματοδοτική υποστήριξη της
μεταφοράς ιατρικού προσωπικού
και ασθενών μεταξύ κρατών
μελών, καθώς και με τον συντονισμό της ανάπτυξης ιατρικών ομάδων και εξοπλισμού έκτακτης

ανάγκης για τις
αιτούσες χώρες
μέσω του μηχανισμού
πολιτικής
προστασίας της
ΕΕ.

• Παροχή στοχευμένων
και
τοπικών μη φαρμακευτικών μέτρων βάσει έρευνας και στοιχείων,
καθώς και έγκαιρη ανταλλαγή
πληροφοριών σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εκ νέου επιβληθέντων μέτρων.

• Υποστήριξη ευάλωτων ομάδων,
όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με
υποκείμενες ιατρικές παθήσεις
και τα περιθωριοποιημένα άτομα,
μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων
πρακτικών για τις εξετάσεις, τη
φροντίδα και τη θεραπεία, μεταξύ
άλλων για την ψυχική υγεία και την
ψυχολογική υποστήριξη.
• Μείωση της επιβάρυνσης από
την εποχική γρίπη, ώστε να αποφευχθεί η πρόσθετη πίεση στα
συστήματα υγείας που βρίσκονται
ήδη στα όριά τους, με την αύξηση
της εμβολιαστικής κάλυψης και με
άλλα μέσα όπως η εξασφάλιση

πρόσθετων εθνικών προμηθειών
σε εμβόλια κατά της γρίπης.
Ο κ. Σχοινάς ανέφερε ότι « οι
πολίτες περιμένουν περισσότερη
Ευρώπη» σημειώνοντας ότι ο
στόχος της ΕΕ είναι «να λειτουργήσει ως οδηγός και να χτίσει ένα
οικοδόμημα για να βοηθηθούν τα
κράτη μέλη».
Η συνεχής επαγρύπνηση και
ταχεία αντίδραση από πλευράς
της Επιτροπής και των κρατών
μελών είναι ζωτικής σημασίας
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι
μπορεί να περιοριστεί η διασπορά του ιού και ότι μπορούν να αποφευχθούν νέοι γενικευμένοι αναγκαστικοί αποκλεισμοί, επισημαίνει
η Κομισιόν.
Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου
σημείωσε ότι «Σήμερα ζητάμε την
ανάληψη ισχυρής και κοινής δρά-

σης για την προστασία των
πολιτών μας και θα στηρίξουμε τα
κράτη μέλη στο πλαίσιο αυτό.
Είναι ευθύνη μας να βεβαιωθούμε
ότι είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι. Δεν είναι τώρα η ώρα για
να χαλαρώσουμε τα μέτρα προφύλαξης.».

Η ανακοίνωση της Κομισιόν εστιάζει σε όλες τις αναγκαίες δράσεις
για την ενίσχυση της ετοιμότητας,
συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων και της ιχνηλάτησης επαφών, της βελτιωμένης επιτήρησης
της δημόσιας υγείας και της διευρυμένης πρόσβασης σε ιατρικά
αντίμετρα όπως μέσα ατομικής
προστασίας, φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

ΟΑΕΔ: Αλλαγές στο πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 ανέργων ηλικίας 55-67 ετών

Α

ύξηση της επιδότησης του μισθολογικού κόστους
στο 75% με την διαμόρφωση του μισθού στα 750
ευρώ από 600 ευρώ περιλαμβάνει απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση για το «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την
απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών
α) σε κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
(ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του
δημοσίου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με το
άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α' 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού
(Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 (Α' 87) που
ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα».

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία 10.000
θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την
απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55
έως 67 ετών.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: α) σε κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, όπως
αυτός επαναοριοθετήθηκε από το άρθρο 51 του ν.
1892/1990 (Α' 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης
πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών)
του ν. 3852/2010 (Α' 87) που ασκούν τακτικά οικονομική
δραστηριότητα.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:
α) κάθε είδους Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.),

β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου
τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το
άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α' 101), που ασκούν οικονομική δραστηριότητα,
γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και
δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν.
3852/2010, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
Δεν εντάσσονται:

α. Οι επιχειρήσεις πρώτου και δεύτερου βαθμού της
τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμων και Περιφερειών) που
δεν ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.
β. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δημοσίου χαρακτήρα και σκοπού, που «εξήλθαν» από τον δημόσιο
τομέα, με νομοθετική ρύθμιση, ή όσα ρητά εξαιρέθηκαν,
κατά τη σύστασή τους, από αυτόν. γ. Οι ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου που εξ υπαρχής δεν υπήχθησαν στο
δημόσιο τομέα, καθώς και τις δημόσιες επιχειρήσεις και
οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.), που «εξήλθαν» από τον δημόσιο
τομέα, αν και οι δημόσιες αρχές ασκούν σε αυτές, άμεσα
ή έμμεσα, καθοριστική επιρροή.

δ. Οι ανώνυμες εταιρείες παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής αγαθών γενικότερου οικονομικού συμφέροντος,
οι οποίες εξήλθαν από τον έλεγχο του Δημοσίου ή ουδέποτε υπήχθησαν σε αυτόν και δεν αποτελούν δημόσιες
επιχειρήσεις.
ε. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη δημόσιου
χαρακτήρα, αλλά κοινωφελούς σκοπού, καθώς και τα
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου διεθνούς χαρακτήρα
(ελληνικοί φορείς διεθνούς χαρακτήρα), τα οποία ασκούν
έργο γενικότερης σημασίας και για τα οποία εκδηλώνεται
η άσκηση του δικαιώματος εποπτείας του κράτους.
στ. Οι ακόλουθες δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί,
οι οποίες ευρίσκονται εκτός του δημοσίου τομέα, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1 και το άρθρο 15 του Ν.
3429/2005 (314 Α'):
αα. Οι εισηγμένες σε χρηματιστήριο ανώνυμες εταιρείες,
εφόσον το Δημόσιο ή άλλα νομικά πρόσωπα του
δημόσιου τομέα συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο, με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής.
ββ. Οι συνδεδεμένες, με τις εισηγμένες σε χρηματιστήριο επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες.
γγ. Οι ανώνυμες εταιρείες, για τις οποίες έχει εκδοθεί
απόφαση έναρξης διαδικασιών αποκρατικοποίησης.
ζ. Επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί σε βάρος των
οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών
ενισχύσεων.
η. Οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται
ο Καν.1407/2013 (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1
του Κανονισμού).
θ. οι εποχικές επιχειρήσεις για την πρόσληψη επιχορηγούμενων ως εποχικό προσωπικό τους.».

Κοινωνικός Τουρισμός:
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Έτοιμοι οι πίνακες με τους δικαιούχους -Τ ι θα περιλαμβάνουν

Έτοιμος είν αι σύμφων α με πληροφορίες ο ΟΑΕΔ για την αν άρτηση
των προσωριν ών πιν άκων για τους
δικαιούχ ους του κοιν ων ικού τουρισμού 2020. Οι ωφελούμεν ου θα
φτάσουν τους 370.000.

Μόλις αν ακοιν ωθεί το προσωριν ό
μητρώο, θα γίν ουν γν ωστά και τα
εξής στοιχ εία:
Οι Κωδικοί Αριθμοί Αιτήσεων των
δικαιούχ ων , τα τέσσερα τελευταία
ψηφία του Αριθμού Φορολογικού
Μητρώου τους (ΑΦΜ) και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού
Μητρώου Κοιν ων ικής Ασφάλισής
τους (ΑΜΚΑ),
τα μόρια των δικαιούχ ων για καθέν α από τα κριτήρια επιλογής, τυχ όν προσαύξηση (για τις περιπτώσεις
ΑμεΑ), η συν ολική μοριοδότηση και η σειρά κατάταξής
τους,
τα αρχ ικά και τα δύο τελικά γράμματα του ον ομα-

τεπών υμου των ωφελουμέν ων μελών αν ά δικαιούχ ο
και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου
Κοιν ων ικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ),
η έν δειξη για την έκδοση ή μη Επιταγής Κοιν ων ικού
Τουρισμού για κάθε επιλεγόμεν ο δικαιούχ ο και για κάθε
ωφελούμεν ο αυτού που πληροί τις προϋποθέσεις.

ΕΥ: Κέρδισε πόντους η Ελλάδα στις
άμεσες ξένες επενδύσεις
Παγιώνεται η θετική προδιάθεση της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας απέναντι στην
Ελλάδα, παρά το αρνητικό ψυχολογικό κλίμα
που δημιούργησε η πανδημία της Covid-19.
Η πλειοψηφία των επενδυτών αναγνωρίζει
ότι η χώρα ακολουθεί σήμερα μια αποτελεσματική πολιτική προσέλκυσης επενδύσεων,
εξακολουθεί, όμως, να αναμένει παρεμβάσεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς, για
να βελτιωθεί περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα.
Αυτά είναι μερικά από τα ευρήματα της δεύτερης μεγάλης έρευνας της ΕΥ Ελλάδος, EY
Attractiveness Survey Ελλάδα 2020, με θέμα
την ελκυστικότητα της χώρας ως επενδυτικού
προορισμού, η οποία διενεργήθηκε μέσω
τηλεφωνικών συνεντεύξεων από το CSA
Institute, μεταξύ 22 Μαΐου και 9 Ιουνίου.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η έρευνα, η οποία αποτελεί αυτόνομο μέρος του
ευρύτερου προγράμματος EY Attractiveness,
μίας σειράς ερευνών που διεξάγει η ΕΥ σε
παγκόσμιο επίπεδο, αναλύει τις επιδόσεις της
χώρας στον τομέα των επενδύσεων τα τελευταία χρόνια και καταγράφει τις απόψεις της
επενδυτικής κοινότητας για τα πλεονεκτήματα
και τις αδυναμίες της χώρας ως επενδυτικού
προορισμού, με βάση ένα δείγμα 203 στελεχών μεγάλων ξένων επιχειρήσεων, εκ των
οποίων το 55% (111) έχουν ήδη επενδυτική
παρουσία στην Ελλάδα.

Χαμηλή αλλά ελαφρώς βελτιωμένη η
συμμετοχή της χώρας στις ευρωπαϊκές
ΑΞΕ
Σύμφωνα με το ΕΥ European Investment
Monitor, μια εκτεταμένη βάση δεδομένων που
επεξεργάζεται η ΕΥ, η Ελλάδα απορρόφησε,
το 2019, το 0,34% των ευρωπαϊκών άμεσων
ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ), ποσοστό δυσανάλογα μικρό σε σχέση με τον πληθυσμό και το
ΑΕΠ της, καταγράφοντας, ωστόσο, αύξηση
κατά 69% σε σχέση με το 2018. Η επίδοση αυτή
κατατάσσει τη χώρα στην 29η θέση για το 2019,
έναντι της 35ης το 2018 και της 32ης που
κατείχε κατά μέσο όρο στο σύνολο της τελευταίας δεκαετίας. Θετική εξέλιξη αποτελεί η
αύξηση της συμμετοχής των επενδύσεων στον
κρίσιμο τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας, που
διαμορφώθηκε στο 15% του συνόλου των ΑΞΕ,
την τελευταία τριετία, πλησιάζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (19%), για το ίδιο διάστημα.

Η εικόνα της ελκυστικότητας της χώρας
βελτιώνεται

Παρά τη στάση αναμονής που δημιουργεί η
πανδημία στην επενδυτική κοινότητα, η διάθεση των επενδυτών απέναντι στη χώρα παραμένει θετική και βελτιώνεται σε ορισμένους
κρίσιμους δείκτες, ιδιαίτερα μεταξύ των
επιχειρήσεων που έχουν ήδη επενδύσει στην
Ελλάδα.
Αντίθετα, οι επενδυτές που δεν έχουν παρουσία στη χώρα παραμένουν πιο επιφυλακτικοί, με ένα αυξημένο μερίδιό τους να μην
τοποθετείται σε αρκετά επιμέρους θέματα,
γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη μιας
επιθετικής εκστρατείας ενημέρωσης της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας, με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ήδη στην
Ελλάδα σε ρόλο πρεσβευτών.
Το ποσοστό όσων εκτιμούν ότι η εικόνα της
χώρας ως πιθανού επενδυτικού προορισμού
έχει βελτιωθεί τον τελευταίο χρόνο (38%) παραμένει υψηλό, αν και μειωμένο σε σχέση με
πέρυσι (47%), ενώ δύο στους τρεις επενδυτές
(69%) αναμένουν περαιτέρω βελτίωση την
επόμενη τριετία, ποσοστό πολύ υψηλότερο
από αυτά άλλων χωρών όπου πραγματοποιήθηκαν παρόμοιες έρευνες φέτος.
Παράλληλα, 62% των επιχειρήσεων, από
50% πέρυσι, θεωρούν ότι η χώρα μας ακολουθεί, σήμερα, μια πολιτική για τις επενδύσεις,
η οποία την καθιστά ελκυστική, υποδηλώνοντας ότι οι επενδυτές αποδίδουν πλέον τη
συνεχιζόμενη βελτίωση της εικόνας της χώρας
στην ύπαρξη μιας σαφούς πολιτικής προσέλκυσης επενδύσεων και όχι απλώς στην αλλαγή της συγκυρίας και τη λήξη μιας περιόδου
αστάθειας και αβεβαιότητας.

Παραμένει ισχυρή η διάθεση για επενδύσεις στην Ελλάδα
28% των ερωτώμενων δηλώνουν ότι σκοπεύουν να επενδύσουν στην Ελλάδα τον επόμενο χρόνο, έναντι 26% στην Πορτογαλία, 16%
στη Γαλλία και 10% στο Βέλγιο. Ωστόσο, τα
επενδυτικά σχέδια προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από τις επιχειρήσεις που είναι ήδη
εγκατεστημένες στην Ελλάδα, καθώς μεταξύ
όσων δεν έχουν παρουσία στη χώρα, το ποσοστό περιορίζεται στο 5%.

Προσοχή! Δικαιούχοι για
τους οποίους δεν υπάρχει
ένδειξη Επιταγής Κοινωνικού
Τουρισμού δεν έχουν επιλεγεί
για την επιδότηση διαμονής
τους σε τουριστικά καταλύματα.
Μέλη που δηλώθηκαν ως ωφελούμεν α στην αίτηση, χ ωρίς ν α
πληρούν τις προϋποθέσεις δεν
θα ληφθούν υπόψη κατά την
κατάρτιση του π ροσωριν ού
Μητρώου Δικαιούχ ων -Ωφελουμέν ων .Το π ροσωριν ό Μητρώο
Δικαιούχ ων – Ωφελουμέν ων και
ο προσωριν ός Πίν ακας Αποκλειομέν ων , θα αν αρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του
ΟΑΕΔ, στη διεύθυν ση www.oaed.gr.
Οι συμμετέχ ον τες που κατέθεσαν ηλεκτρον ική
αίτηση συμμετοχ ής έχ ουν δικαίωμα ν α υποβάλουν
αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρον ικών υπηρεσιών της
διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ μία και μόν ο έν σταση.

Αιμιλία Μπουρίτη | Καλλιτεχνική
πλατφόρμα Συν+εργασία
Διεθνές πρόγραμμα ΑΜΟΛΗ ΙΙ
Ιούλιος - Δεκέμβριος 2020

«Αγροτικά Αποτυπώματα Ασπροπύργου ΙΙ»
Συμμετοχικό έργο | Performance | Κινηματογραφική προβολή
17 ΙΟΥΛΙΟΥ : Η Αρβανίτικη

Κουλτούρα

περιοχή Αγίας Μαρίνας - Αγρόκτημα Θανάση Σερέπα
2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ : Η Ποντιακή Κουλτούρα

περιοχή ΕΜΑΚ 1 Γκορυτσάς - Αγρόκτημα Ελένης Μπρέμπου
Ώρα έναρξης 20.30

Σε συν εργασία με το Πν ευματικό Κέν τρο του Δήμου Ασπροπύργου
Με την Υ ποστήριξη του Οργαν ισμού Πολιτισμού και Αν άπτυξης ΝΕΟΝ
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10-θριάσιο

ΓΑΜΟΣ
Ο ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ
ΣΤΗΝ ΑΧΑΡΝΕΣ (ΜΕΝΙΔΙ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ ΤΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΑ
ΑΝΑ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ
ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ

Επαναφορά Ωραρίου του ΚΕΠ
του Δήμου Ασπροπύργου

Ο Δήμος Ασπροπύργου ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το
ΦΕΚ 2726/Β’/3-7-20, από τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020
επέρχεται το ωράριο λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών του Δήμου Ασπροπύργου και έχει ως εξής:
Δευτέρα με Παρασκευή: 08:00 π.μ. - 19:30 μ.μ.
Σάββατο: 08:00 π.μ. - 13:30 μ.μ.
Διεύθυνση: Σαλαμίνος 69 (Όπισθεν Δημαρχείου)
Τηλέφωνο: 213 2006539, fax: 213 2006499- 213 2006483
email: d.aspropyrgos@kep.gov.gr
Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ, βιομηχανική εταιρία, με αντικείμενο
την επεξεργασία ανθρακικού
ασβεστίου, αναζητά να προσλάβει
στις εγκαταστάσεις της στη ΒΙΠΕ
Μάνδρας Αττικής για πενθήμερη
8ωρη απασχόληση.
Ανειδίκευτους Εργάτες Παραγωγής (ΚΩΔ: ΑΕΠ)
Αρμοδιότητες:
-Ενσάκιση προϊόντων σε σακιά και μεγασάκους
-Φόρτωση σιλοφόρων οχημάτων
-Εργασίες καθαρισμού και οργάνωσης του χώρου παραγωγής

Προφίλ Υποψηφίου:
-Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
-Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες
-Επάρκεια γνώσης Ελληνικής Γλώσσας για αλλοδαπούς υποψηφίους
-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για ημεδαπούς υποψηφίους
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Χειριστές Περονοφόρων Οχημάτων (ΚΩΔ: ΧΠΟ)
Αρμοδιότητες:
-Ενσάκιση προϊόντων σε σακιά και μεγασάκους
-Φόρτωση προϊόντων & Εκφόρτωση Ά υλών
-Φόρτωση των προϊόντων σε κοντέινερ

Προφίλ Υποψηφίου:
-Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
-Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες
-Επάρκεια γνώσης Ελληνικής Γλώσσας για αλλοδαπούς υποψηφίους
-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για ημεδαπούς υποψηφίους
-Δίπλωμα Χειριστή Περονοφόρου Οχήματος Πετρελαιοκίνητου (2ης Ειδικότητας:
Ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων) και Ομάδας Β (< 120 ΚW).
-Υποψήφιοι κάτοχοι της Ομάδας Α με προϋπηρεσία στα περονοφόρα 40 τον φορτοεκφόρτωσης κοντέινερ θα προτιμηθούν.

Παρακαλούμε να προωθούνται τα βιογραφικά σας στο dida@iokal.com ή
στο fax: 21 055 52 396 με αναφορά στον κωδικό της θέσης που σας ενδιαφέρει.
21.2.2020

Η εταιρεία Advisor Service
Pack ζητά προσωπικό:

.Άνδρες & γυναίκες για
picking και scanner
.Άνδρες & γυναίκες για
ανειδίκευτη εργασία.
.Χειριστές μηχανημάτων
clark BT
. Οδηγό με δίπλωμα Δ΄
κατηγορίας
. ηλεκτροσυγκολλητές

Μισθός πολύ ικανοποιητικός με ένσημα.

Πληροφορίες στο
τηλέφωνο 2105576682
Διεύθυνση γραφείου:
Νίκης & Σπύρου Λούη
(Γερμανικά),
Ασπρόπυργος 19300

θριάσιο-11
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Ε Λ Λ ΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕλευΔήμος
σίν ας,
ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΟΙΚ/ΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
10/7/2020
Α.Π.: οικ. 11062

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΥΟ
(2)
ΓΕΡΑΝΩΝ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΓΕΙΩΝ
ΚΑΔΩΝ»
προϋπολογισμού
69.998,00€ συμπεριλαμβαν ομέν ου ΦΠΑ 24%

Ο
Δήμος
Ελευσίν ας
ΔΙΑΚΗΡΥΣΕΙ
ΑΝΟΙΧΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ εν δεικτικού
προϋπολογισμού
69.998,00€
συμπεριλαμβαν ομέν ου
του
Φ.Π.Α. για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΔΥΟ (2)
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΓΕΡΑΝΩΝ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ
» με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφ έρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας
τιμής, (βαθμολόγηση) όπως προδιαγράφονται στην αρ. 73/2020
Τεχνική
Προδιαγραφή, που
συνέταξε η Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου
Ελευσίνας .
Ο διαγων ισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφ όρμας του Εθν ικού Συστήματος
Ηλεκτρον ικών
Δημοσίων
Συμβάσεων ( Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. )
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov .gr
Ημερομην ία και ώρα έν αρξης
υποβολής των προσφ ορών
10/08/2020 και ώρα: 07:00
Καταληκτική ημερομην ία και
ώρα υποβολής των προσφ ορών : 04/09/2020 και ώρα:15:00
Η διάρκεια της σύμβασης
ορίζεται όπως προδιαγράφεται
στην αριθ. 73/2020 τεχνική προδιαγραφή.

Στον διαγωνισμό γίνονται
δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα
ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις
των ανωτέρω φυσικών ή νομικών
προσώπων.
Η Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσοστό 2% της προϋπολογισμένης δαπάνης χωρίς το
Φ.Π.Α ήτοι 1.129,00€ .
Ο Διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της Διακήρυξης στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στο ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και
στη
διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης με τα συνημμένα μέρη της
(σε ηλεκτρονική μορφή) διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα του
στη
διεύθυνση:
δήμου
https://www.elefsina.gr/el/diakirixeis-diagonismoi
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Εκτακτο: Πυροβόλησαν επιχειρηματία στην Κορινθία

Συν αγερμός έχ ει σημάν ει από χ θες στις Αρχ ές μετά τον πυροβολισμό που δέχ θηκε γν ωστός επιχ ειρηματίας.
Σύμφων α με τις πληροφορίες του Hlektra.gr ο επιχ ειρηματίας δέχ θηκε τρεις σφαίρες, οι δύο τον βρήκαν και στα δύο πόδια.
Ο επιχ ειρηματίας μεταβαίν ει στο Νοσοκομείο Κορίν θου και βρίσκεται εκτός κιν δύν ου. Το περιστατικό έγιν ε στην περιοχ ή Νεράτζα.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ:

Πρόταση ρύθμισης για
περαίωση αυθαιρέτων

Η

διαιών ιση των παρατάσεων θα πρέπει
ν α λήξει, τουλάχιστον ως προς τις περαιώσεις, σημειών ει αν ακοίν ωση. Το
Υπ. Περιβάλλον τος ν α προχωρήσει σε θεσμική ρύθμιση που θα κρατήσει αν οιχτό το
σύστημα. Συν δυασμός περαίωσης και ταυτότητας κτιρίου.
Στις 8 Αυγούστου λήγει η πρώτη από τις
ισχύουσες προθεσμίες για την αν άρτηση
εγγράφων και περαιώσεις στο σύστημα
διαχείρισης αυθαιρέτων , αν αφέρει σε επιστολή προς το υπ. Περιβάλλον τος και Εν έργειας
η Παν ελλήν ια Έν ωση Αρχιτεκτόν ων .
Αν αλυτικά:
"Εκατον τάδες χιλιάδες υποθέσεις θα μείν ουν
στον αέρα και χιλιάδες συν άδελφοι θα πρέπει
ν α προσπαθήσουν ν α αν ταπεξέλθουν μέσα
στο καλοκαίρι και με αν τίξοες συν θήκες λόγω:

1) προβληματικής πρόσβασης στα αρχεία
των ΥΔΟΜ που εν τάθηκε και λόγω της υγειον ομικής κρίσης,
2) συν εχιζόμεν ων ελλειμμάτων στις θεσμικές
προϋποθέσεις περαίωσης των αυθαιρέτων ,
3) παρατειν όμεν ων προβλημάτων στην ερμην εία διατάξεων και διάσταση απόψεων
μηχαν ικών , ΥΔΟΜ και συμβολαιογράφων .

Οι παραπάν ω δυσκολίες επιβαρύν ον ται περαιτέρω λόγω της διακηρυγμέν ης πρόθεσης του
ΥΠΕΝ για ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου
των εν τάξεων και αρχικών υποβολών στον
Ν. 4495/17 στο τέλος του Σεπτεμβρίου και της
προβληματικής λειτουργίας, με μεγάλες καθυστερήσεις, των Επιτροπών Αρχιτεκτον ικού
Ελέγχου της έν ταξης των αυθαιρέτων των
περιπτώσεων των άρθρων 116 και 117:

• Οι επιτροπές που αφορούν στο ΥΠΕΝ από
1/1ου/2020 δεν έχουν αν ασυγκροτηθεί και
πρόσφατα αν τικαταστάθηκαν από τα
Συμβούλια Αρχιτεκτον ικής, που έχουν ήδη
ιδιαίτερη επιβάρυν ση με το αρχικό τους αν τικείμεν ο αρμοδιοτήτων .

• Οι επιτροπές και διαδικασίες του ΥΠΠΟΑ
είν αι ακόμα πιο χρον οβόρες, πρόσφατα δε οι
αρμοδιότητές τους διευρύν θηκαν με αποτέλεσμα οι περιπτώσεις που χρον οτριβούν ν α
αυξηθούν αν άλογα.
• Η προβλεπόμεν η κοιν ή Επιτροπή ΥΠΕΝΥΠΠΟΑ δεν έχει ακόμα συγκροτηθεί.

Ο ΣΑΔΑΣ – Παν ελλήν ια Έν ωση Αρχιτεκτόν ων έχει γίν ει αποδέκτης της αγων ίας των
συν αδέλφων την οποία και καταν οεί.
Πιστεύουμε ότι θα πρέπει ν α λήξει, τουλάχιστον ως προς τις περαιώσεις, η διαιών ιση των
παρατάσεων και το Υπουργείο Περιβάλλον τος ν α προχωρήσει άμεσα στη θεσμική
εκείν η ρύθμιση που θα κρατήσει αν οιχτό το
σύστημα, συν δυάζον τας την εκάστοτε περαίωση αυθαιρέτου με την Ταυτότητα του
κτιρίου και τον ορίζον τα ολοκλήρωσης αυτής
της διαδικασίας.
Είν αι η μόν η διαδικασία που μπορεί ν α διασφαλίσει την απρόσκοπτη ροή ν έων εν τάξεων , ώστε ν α επιτευχθεί τουλάχιστον ο
βασικός στόχος της καταγραφής του όγκου
του υπάρχον τος δομημέν ου περιβάλλον τος
ως βάση επαν εκκίν ησης όποιου Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού".

Ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν αναδρομικά,
τι συμβαίνει με τους δημοσίους υπαλλήλους
Στην καταβολή σε όλους τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα που δικαιούνται τα αναδρομικά του 11μηνου μετά
την απόφαση του ΣτΕ χωρίς να υπάρξουν
νέες προσφυγές για όσους δεν έχουν
κάνει, μελετάται από το Υπουργείο
Εργασίας καθώς υπάρχει η πολιτική
βούληση να δοθούν τα αναδρομικά ύψους
περίπου 3,1 δισ. ευρώ σε όλους και όχι
μόνο σε αυτούς που έχουν προσφύγει.

Ωστόσο η απόφαση του ΣτΕ αφορά μόνο
τους συνταξιούχους των ταμείων του ιδιωτικού
τομέα και όχι τους δημοσίους υπαλλήλους για
τους οποίους αναμένεται να αποφανθεί η
Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο
είναι και αρμόδιο για τις αξιώσεις των
δημοσίων υπαλλήλων. Έτσι τα αναδρομικά
με τα μέχρι τώρα δεδομένα θα δοθούν στους
συνταξιούχους από τα ταμεία των ΔΕΚΟ, των
τραπεζών, του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ του
ΟΓΑ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
Έτσι, αν και η απόφαση του ΣτΕ δικαιώνει
αρχικά όσους έχουν ήδη προσφύγει (γύρω
στους 250.000 συνταξιούχους) και δίνει το
δικαίωμα να προσφύγουν και οι υπόλοιποι, η
κυβέρνηση θα τα χορηγήσει σε όλους προκειμένου να αποφευχθούν οι δικαστικές προσφυγές.
Το κόστος της καταβολής των αναδρομικών
μόνο για τους 250.000 συνταξιούχους οι οποίοι
προσέφυγαν στη δικαιοσύνη εκτιμάται, σύμφωνα με τις πρώτες προβλέψεις, γύρω στα
400 εκατ. ευρώ, ωστόσο η κυβέρνηση δεν
επιθυμεί να σύρει τους συνταξιούχους στα
δικαστήρια και έτσι αναμένεται να καταβάλλει σε όλους τους συνταξιούχους τα αναδρομικά ύψους 3,1 δισ. ευρώ.
Κι αυτό διότι η απόφαση του ΣτΕ δεν αφορά
τους δημοσίους υπαλλήλους για τους οποίους
αρμόδιο είναι το Ελεγκτικό συνέδριο. Έτσι τα
αναδρομικά των δημοσίων υπαλλήλων θα
κριθούν από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού
Συνεδρίου το οποίο αναμένεται να προχωρήσει εκτός απροόπτου σε ανάλογη απόφαση.
Παράλληλα σε ότι αφορά τις αξιώσεις μετά
το 2016, όταν δηλαδή ψηφίστηκε ο «νόμος
Κατρούγκαλου», το ΣτΕ έκρινε ότι δεν μπορεί
κανείς να διεκδικήσει αναδρομικά. Ωστόσο
σύμφωνα με νομικούς κύκλους υπό αμφισβήτηση τίθενται και τα αναδρομικά των επικουρικών συντάξεων που ανέρχονται συνολικά σε 723 εκ. ευρώ για το 11μηνο και έτσι το
κόστος μειώνεται στα 2,4 δισ. ευρώ μεικτά και
2,1 δισ. ευρώ καθαρά.
Οι συνταξιούχοι διεκδικούν ποσά που
κυμαίνονται από 660 ευρώ έως και πάνω
από 7.000 ευρώ. Οι διεκδικήσεις μπορούν να
αγγίξουν κατά περίπτωση ακόμη και το
επίπεδο των 10.000 ευρώ σε ΔΕΚΟ και τράπεζες – ειδικά αν ο συνταξιούχος λαμβάνει
περισσότερες από δυο συντάξεις.

Τα ελάχιστα προκύπτουν για συνταξιούχους
του πρ. ΟΓΑ που έχασαν μόνο τα δώρα, τα
οποία για την κατώτατη σύνταξη των 330
ευρώ ήταν 660 ευρώ το χρόνο (οι αγρότες
ελάμβαναν μέχρι το 2012 τα πλήρη δώρα).
Υπάρχουν και ορισμένες ειδικές κατηγορίες
που διεκδικούν ακόμη λιγότερα και είναι όσοι
ήταν κάτω των 60 ετών – άρα είχαν χάσει τα
δώρα από το 2010 – και είχαν ελάχιστη περικοπή, π.χ. 15 ευρώ το μήνα στην κύρια τους
σύνταξη. Αντίστοιχα, τα μεγαλύτερα ποσά
προκύπτουν για συνταξιούχους με υψηλές
συντάξεις ή περισσότερες από δυο συντάξεις.

Για να υπολογίσει κανείς το συνολικό ποσό
που διεκδικεί για το επίμαχο 11μηνο, πρέπει
να ανατρέξει στα μηνιαία εκκαθαριστικά
πληρωμών των κύριων και επικουρικών
συντάξεών του, όπου αναγράφονται καθαρά
οι μειώσεις των νόμων 4051 και 4093 του 2012
που κρίθηκαν το 2015 αντισυνταγματικές.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που προσκόμισε ο
ΕΦΚΑ στο ΣτΕ, το κόστος εφόσον τα αναδρομικά επιστραφούν σε όλους τους συνταξιούχους υπολογίζεται στα 3,26 δισ. για τις
κύριες συντάξεις και στα 723 εκ. για τις επικουρικές, δηλαδή σε 3,9 δισ. συνολικά για το
11μηνο.
Από αυτά εκτιμάται πως :

1,7 – 1,9 δισ. ευρώ περίπου είναι οι τρεις
περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις που δεν αφορούν το σύνολο των συνταξιούχων αλλά περίπου 1,2 εκατομμύρια
συνταξιούχους και κυρίως όσους είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής πάνω από 1.000
ευρώ το 2012.
2 δισ. είναι ο λογαριασμός από τα κομμένα
δώρα που καταργήθηκαν εντελώς το 2012 και
αφορούν στο σύνολο των συνταξιούχων, δηλαδή σε 2,5 εκατομμύρια. Τα δώρα των κύριων
συντάξεων είχαν αρχικά περιοριστεί το 2010
στα 800 ευρώ για όλους και το 2012 καταργήθηκαν εντελώς.
ΕΝΥΠΕΚΚ

Σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ τα 12 κύρια
σημεία της απόφασης του ΣτΕ είναι:

1- Ακυρώνει την προηγούμενη δική του απόφαση 2287/2015, που είχε δικαιώσει τους
συνταξιούχους!
2- Κάνει δεκτή την αίτηση του κ. Ι.Βρούτση, ενώ
είχε απορρίψει δική του επίσης αίτηση το
2015!
3- Επιδικάζει αναδρομικά ΜΟΝΟ 11 μηνών
(Ιούνιος 2015-Μάιος 2016) αντί για 90 μήνες
(Ιανουάριος 2013-Ιούνιος 2020), όπως διεκδικούσαν οι συνταξιούχοι (δηλαδή τους στερεί
αναδρομικά 80 μηνών)
4- Αναγνωρίζει ότι δικαιούνται αναδρομικά 11
μηνών ΜΟΝΟΝ όσοι έχουν καταθέσει αγωγές
μέχρι σήμερα 14-7-2020 (ημερομηνία
δημοσίευσης των αποφάσεων),
5- Επιδικάζει αναδρομικά για το διάστημα
από 1-1-2013 έως 10-6-2015 ΜΟΝΟΝ σε
όσους είχαν καταθέσει αγωγές μέχρι 10-62015 (ημερομηνία δημοσίευσης της υπ’αριθ.
2287/2015 απόφασης ΟλΣτΕ)!
6- Αποφαίνεται ότι τα μνημονιακά κόμματα
που ψήφισαν το γ’ Μνημόνιο (ν.4336/2015)
νομιμοποίησαν και κατέστησαν συνταγματικές τις περικοπές και την κατάργηση των
Δώρων του 2012, από 13-5-2016 και μετά!
7- Αποφαίνεται ότι τελικά με το άρθρο 14
παρ. 2 του ν. 4387/2016 νομιμοποιήθηκαν οι
περικοπές του 2012, βάζοντας οριστικά ταφόπλακα στη διεκδίκηση των αναδρομικών
από τους συνταξιούχους!
8- Κρίνει ισχυρές, νόμιμες και ισχύουσες τις
περικοπές των ν. 4051/2012 και 4093/2012
(νόμοι Κουτρουμάνη-Βρούτση), με τους οποίους έγιναν μεγάλες μειώσεις σε όλες τις κύριες και επικουρικές συντάξεις και καταργήθηκαν τα Δώρα των συνταξιούχων!
9- Κρίνει συνταγματικό και ισχύοντα τον
επανυπολογισμό όλων των «παλαιών»
συντάξεων (προ της 13-5-2016)!
10- Κρίνει νόμιμη την κατάργηση σε βάθος
πενταετίας της προσωπικής διαφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον νόμο Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016)
11- Αποφαίνεται υπέρ της συγκράτησης των
συνταξιοδοτικών δαπανών μέχρι το 2060
νομιμοποιώντας τη «ρήτρα ΔΝΤ»
12- Αποφαίνεται ότι οι συνταξιοδοτικές δαπάνες πρέπει να συνδέονται, σε διαρκή βάση,
με το εθνικό χρέος και την οικονομία, σύμφωνα με το σκεπτικό της υπ’αριθ. 668/2012
απόφασης ΟλΣτΕ (Πρόεδρος Παναγιώτης
Πικραμένος), η οποία είχε απαραδέκτως
νομιμοποιήσει όλες τις περικοπές του α’
Μνημονίου.
(πηγή: Dikaiologitika.gr)
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12-θριάσιο

Παράταση προθεσμίας
οφειλών και ρυθμίσεων
προς το Δήμο Φυλής
μέχρι 31 Αυγούστου 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρατείνεται μέχρι 31 Αυγούστου 2020,
η προθεσμία πληρωμής
όλων των οφειλών δημοτών
και των ρυθμίσεων ,
ΧΩΡΙΣ προσαυξήσεις λόγω των
έκτακτων μέτρων προστασίας
από τον Cov id 19.
Γιώργος Αβράμης
Αντιδήμαρχος Δήμου Φυλής

Πωλείται οικία ισόγειο και πρώτος
όροφος στο Παλαιοχώρι Μάνδρας
σε 800 μέτρα οικόπεδο .Ανταλλαγή
με διαμέρισμα τηλέφωνο
69 74 311 396. Τιμή συζητήσιμη
Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα 90τ.μ.
στην Ελευσίνα, πλησίον ΔΕΗ.

Πλήρως αυτόνομο, χωρίς κοινόχρηστα
Τιμή ενοικίασης 400€ Τηλ: 6937958083
Ώρες 8:00-13:00 και 18:00 - 20:00

6978087309

Ζητούνται αποθήκες
για αγορά και ενοικίαση
στον Ασπρόπυργο.

Πληροφορίες στο Μεσιτικό
Γραφείο Μαντζουράτου Ελένη.
Τηλέφωνο 6946971237
ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία
για οικιακή βοηθός και φύλαξη ηλικιωμένων
στην περιοχή της Δυτικής Αττικής και Δυτικής
Αθήνας. Τηλ. 6944802271

ΑΓΓΕΛΙΑ

Ζητείται νοσηλευτής-νοσηλεύτρια
για κέντρο ημέρας ΑΜΕΑ
στην περιοχή της Ελευσίνας, 8ωρο.
Επιθυμητή προϋπηρεσία.
Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση
α' βοηθειών. Μπορείτε να αποστείλετε τα
βιογραφικά σας στο παρακάτω
mail:oloiemeis17@gmail.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας:2105560464
Παρακαλουμε, μη ξεχνάτε να καταχωρείτε
τηλέφωνο επικοινωνίας.

θριάσιο-13
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

H ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΜΕΓΑΡΩΝ

Έ

Με την απ όφαση 173/20 του δημοτικού
Συμβούλιου Ελευσίνας εγκρίθηκε η επ ιχορήγηση των αθλητικών σωματείων της π εριοχής.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ 10.000
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 15.000
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 5.000
ΠΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 6.000
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 6.000
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2,850
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2.850
ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ 3.850

γινε η παρουσίαση της οργάνωσης
και της νέας δομής του ΑΣ Ευκλείδης
Μεγάρων στα δύο ήδη υπηρετούμενα
αθλήματα, του ποδοσφαίρου και του βόλεϊ
με την προσθήκη και της καλαθοσφαίρισης.
Με γερά οργανωμένη βάση, αρχές και
όραμα ο Πέτρος Μπακαούκας, ο Τάσος
Κίτσιος και οι συνεργάτες τους προχωρούν στο νέο Ευκλείδη ο οποίος φιλοδοξεί
να ενισχύσει το ρόλο του στα αθλητικά
πράγματα των Μεγάρων. Ο σύλλογος
ξεκινά τη νέα περίοδο με νέα πρόταση
και αλλαγές στο οργανωτικό κομμάτι.
Ο πρόεδρος Μπακαούκας Πέτρος
απεύθυνε χαιρετισμό και έκανε τον απολογισμό της προηγούμενης σεζόν ενώ
ανακοινώνοντας το νέο τμήμα καλαθοσφαίρισης, στάθηκε στο γεγονός ότι ο
Ευκλείδης Αθλητικός είναι ένας σύλλογος
στην πόλη των Μεγάρων με τμήματα σε
τρία ομαδικά αθλήματα.

Ο Τάσος Κίτσιος έκανε μια σύντομη αναφορά στην ιστορία του συλλόγου ενώ ο
υπεύθυνος marketing και ανάπτυξης
Σπύρος Αιγινίτης παρουσίασε το νέο
έμβλημα και ανέφερε τις ενέργειες για τη
βελτίωση της αναγνωρισιμότητας του
σωματείου και επιστροφή στα αρχικά του
χρώματα, πορτοκαλί και μαύρο.

σφαιριστής του Ολυμπιακού Πειραιώς και
του εθνικού συγκροτήματος.
Η DSS έχει διακριθεί σε τουρνουά εθνικού
και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο προπονητής ποδοσφαιρικών τμημάτων
Τάσος Κίτσιος ανέπτυξε τη συνεργασία
με την ακαδημία ποδοσφαίρου Diamond
Soccer School το πρόγραμμα της οποίας
εφαρμόζεται στον Ευκλείδη και υπάρχει
συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα
ο 10χρος μαθητής ακαδημιών – ποδοσφαιριστής του συλλόγου Ταξιάρχης Δρένης
συμμετέχει στην αντιπροσωπευτική
ομάδα της DSS.

Χαιρετισμό μέσω βίντεο απηύθυναν οι
Θανάσης Λίγκος , Ο.Κ. Ελευσίνας,
Γιάννης Δημητρακόπουλος, Ένωση Νέας
Περάμου – Μεγάρων,
Ιωάννης Φιλίππου, Πανελευσινιακός και
ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής
εφήβων Γιώργος Βλασσόπουλος.

Ο σύλλογος διατηρεί τμήματα βόλεϊ
γυναικών κατηγοριών Κ12, Κ15 και Κ17
και παρουσιάστηκε η προπονήτρια του
αθλήματος, για δεύτερη συνεχή χρονιά
Μαρίζα Μπεκιάρη, με εμπειρείες στις
ακαδημίες της ΑΕΚ.

Ο General Manager Σπύρος Αιγινίτης
παρουσίασε το νέο τμήμα μπάσκετ αναφέροντας τους προπονητές: Δημήτρη
Αναστασίου, προπονητή Γ.Γ.Α-μέλος Σ.Ε.
Προπονητών Καλαθοσφαίρισης,
Πάνο Ντινόπουλο, καθηγητή φυσικής αγωγής-ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα καλαθοσφαίρισης, και
Κώστα Μαργέτη, προπονητή Γ.Γ.Α-μέλος
Σ.Ε. Προπονητών Καλαθοσφαίρισης.

Την ακαδημία παρουσίασαν ο ιδιοκτήτης
της Διαμαντής Αθανασίου και ο τεχνικός
διευθυντής Πέτρος Μίχος, παλαιός ποδο

Υπεύθυνοι τμημάτων:
Ποδόσφαιρο:
Τάσος
Κίτσιος,
6937420980
Βόλεϊ: Σωτηρία Τέρη, 6936565148
Μπάσκετ:
Σπύρος
Αιγινίτης,
6946452026

ΞΕΚΙΝΑΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

Με αισιοδοξία πίστη και φιλοδοξίες ξεκιν άει ο προγραμματισμός στον Βύζα Μεγάρων για τη ν έα χ ρον ιά.Ηδη η πρόεδρος Ιωάν ν α Ρήγα και το Δ.Σ έχ ουν συν εχ όμεν ες επαφές ώστε ν α κλείσει ο προπον ητής και ν α γίν ουν αν αν εώσεις και μεταγραφές και το αν έβασμα ν εαρών παικτών από τις ακαδημίες.
Η Διοίκηση Θα κιν ηθεί πρώτα με τους ήδη υπάρχ ον τες ποδοσφαιριστές των δύο ρόστερ και έπειτα ν α ασχ οληθούν με τις μετεγγραφές.
Μέσα στην προσεχ ή εβδομάδα θα ξεκιν ήσουν οι συζητήσεις με τους ποδοσφαιριστές και δεν αποκλείεται άμεσα ν α προκύψουν και τα πρώτα αποτελέσματα.
Αφού ολοκληρωθούν οι συζητήσεις, οι άν θρωποι του Βύζα θα ασχ οληθούν με τις μετεγγραφές, προκειμέν ου ν α καλύψουν τα κεν ά που θα έχ ουν προκύψει έτσι ώστε τα δύο αγων ιστικά ρόστερ του
συλλόγου ν α είν αι παν έτοιμα ν α αν ταποκριθούν στις επίσημες υποχ ρεώσεις της ν έας αγων ιστικής
περιόδου.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΕΓΗ Ο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
Tα νέα γραφεία του Ακράτητου Ανω Λιοσίων θα στεγάζονται στο εξής στην οδό Αχαρνών 18,
πλατεία ηρώων στα Ανω Λιόσια. Ο χώρος παραχωρήθηκε προς χρήση του Ακράτητου από το <Καλαμάδικο>.
Η διοίκηση ευχαριστεί τους κ.κ. Γιώργο και Μαρία Κατρίνη για την έμπρακτη στήριξή στην ομάδα.

ΑΝ.ΤΣ.

14-θριάσιο
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.μ.,προς ενοικιαση ή πώληση στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου,τριφατσο με εύκολη πρόσβαση
προς όλες τις εθνικές οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύργου (πλησίον ΙΚΑ και στάσης λεοφωρείου), 126 τεραγωνικά μέτρα, κατάλληλο
για φαρμακείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945106860
Ενοικιάζεται οικία (1ος οροφος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά μέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγελματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 105 τετραγωνικών μέτρων στο
κέντρο του Ασπροπύργου
(Σαλαμίνος & Κολοκοτρώνη). Δεν διατίθεται για
χώρο
εστίασης

(προτίμηση φαρμακείο /
γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατάστημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου
Δημοκρατίας και πωλείται
ο επαγγελματικός εξοπλισμός του. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τμ.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ οχη
θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του καραμαγκά.Μόνο για οικογένειες τηλ.
6944636483
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστημα (Οδός Παγκάλου) 300τμ + 100τμ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6987305649
Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληροφορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35 τ.μ.,
στον ημιώροφο, 1 υ/δ master, κατασκευή '17, μπάνιο,
προκασκευασμενο, μεταφέρεται στο χωρο σας, τιμή
6.500€, συζητήσιμη , 10:0022:00-- 6970343665
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κατάσταση, τιμή 60.000€,
συζητήσιμη. 6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
μονοκατοικία 100 τ.μ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, ανοικ-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΥ Ο ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ,

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥ ΤΙΚΕΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥ ΟΣ ΡΕΥ ΜΑ ΚΑΙ

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ , ΕΜΒΑΔΟΥ 300,00 Τ.Μ. ΚΑΙ 330,00 Τ.Μ.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. ΜΠΟΡΟΥ Ν ΝΑ ΛΕΙΤΟΥ ΡΓΗΣΟΥ Ν ΚΑΙ ΩΣ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ. ΟΔΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 40, ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥ ΣΙΝΟΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.

τό πάρκιν, αποθήκη, κήπος,
ελεύθερη, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '00, τιμή
35.000€ 6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα, μονοκατοικία 90 τ.μ., 3
υ/δ, κήπος 60 τ.μ., καρποφόρα δέντρα, πωλείται λόγω
ανάγκης, τιμή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρσονιέρα 58 τ.μ., 1ου - 2ου
- 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
μπάνιο, επιπλωμένη, αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
μεσίτες δεκτοί, τιμή
57.000€, συζητήσιμητηλ:
6978415698
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162
τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρκιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400μ². Τιμή
35.000€
Είκοσι χιλιάδες μετρητά
και 1.500€ τον μήνα.
Πληροφορίες στο 6977646768.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη παι-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ .
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
210 5555262, 6945898529

διών στις περιοχές Μάνδρας - Μαγούλας & Ελευσίνας. Τηλ. 6979244790

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
ΚΙΝ 6947882562
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ
ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ 6987708872

Ελληνίδα αποκλειστική με πείρα ζητά εργασία για φροντίδα ηλικιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

Κυρία αναλαμβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της Δυτικής Αττικής με χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988
"Εταιρεία καθαρισμών

στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα οδήγησης, κάτοικο περιοχής
θριασίου
πεδίου.
τηλ:
210
5546957,
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων στον
Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε exvan πώληση. Επικοινωνία
10:00-17:00, 2105577698 ,
email: info@dikomas.gr
Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων σε
εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35 ετών.
Ώρες επικοινωνίας: 11 π.μ.
έως 1 μ.μ. – κος Ηλίας Τηλ.: 210 24 70 341 - 694
43 88 304 –email: ifonitonamea@gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ ΜΗ
ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ ΓΙΑ
ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
(ΠΡΩΙΝΗ) ΜΕ
ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
6944203411

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Suzuki
Baleno 1300 κυβικά,
Moντέλο τέλος του
1998, σε καλή κατάσταση με aircondition ,
ηλεκτρικά παράθυρα,
υδραυλικό τιμόνι, καινούρια λάστιχα και με
όλα τα service. Tιμή
συζητήσιμη 1300
ευρώ Τηλέφωνο
6938025013
κ. Κώστας

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ 4ΩΡΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ
ΜΕΣΟ, ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΤΗΛ: 6932476552

Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020

Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Ασπροπύργου

Το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου
Ασπροπύργου ενημερώνει τους
ενδιαφερόμενους ότι, ζητούνται οι
παρακάτω ειδικότητες:

Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι διπλώματος Γ
κατηγορίας με ΠΕΙ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυμητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 30 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος
20, Όπισθεν Δημαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος
20, Όπισθεν Δημαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr
ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
ΖΗΤΑ
ΟΔΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Άντρες
Επιθυμητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας οδήγησης Γ κατηγορίας με ΠΕΙ, γνώστες
Αττικής.
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος
20, Όπισθεν Δημαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr
ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΖΗΤΑ
ΟΔΗΓΟΥΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Άντρες
Επιθυμητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΖΗΤΑ
ΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Άντρες
Επιθυμητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας χειριστή
ανυψωτικού μηχανήματος - κλάρκ.
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος
20, Όπισθεν Δημαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr
ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΖΗΤΑ
ΟΔΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Άντρες
Επιθυμητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας οδήγησης Ε κατηγορίας.
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος
20, Όπισθεν Δημαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης Δήμου
Ασπροπύργου, Σαλαμίνος 20, Όπισθεν
Δημαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή
Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

θριάσιο-15

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ
ΤΟΠΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος, Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα
210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο
210 55 42 454
Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας
210 55 05 000
Ειρηνοδικείο
210 55 46 055
Ο. Σ. Ε.
210 55 46 521
Τελωνείο
210 55 46 502
Δασονομείο
210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας
210 55 48 046
Ο. Α. Ε. Δ.
210 55 42 412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες )
10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες )
1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου
210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14
210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263 , 213 20 47
262 , 213 20 47 269 FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 , 213 20
47 254 , 213 20 47 258 FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344
Δ/ΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
&
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

16-θριάσιο

Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020

